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ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2010

ΕΙΑΓΩΓΗ
Η ςυγκεκριμζνθ ζρευνα θ οποία πραγματοποιικθκε από τθν επιςτθμονικι ομάδα τθσ
εταιρείασ ςυμβοφλων ςταδιοδρομίασ EMPLOY υπό τθν επίβλεψθ των ςυμβοφλων
ςταδιοδρομίασ τθσ εταιρείασ κ.κ. Κότιου Κωνςταντίνου-Σαουςάνθ Χριςτου και του
ςυνεργάτθ - εκπαιδευτικοφ ερευνθτι κ. Καλόγθρου Βαςίλειου, υλοποιικθκε με γνϊμονα
καταρχιν τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων και των οικογενειϊν τουσ αλλά και κάκε
ενδιαφερόμενου για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό και εν ςυνεχεία με εφαλτιριο τθν
αλματϊδθ άνοδο που ςθμειϊνουν τα τμιματα των νθπιαγωγϊν τόςο ςτισ βάςεισ όςο και ςτισ
προτιμιςεισ των υποψθφίων.
Με βάςθ δεδομζνα τα οποία αξιοποιθκικαν από επίςθμεσ πθγζσ, ςτόχοσ είναι να
αποτυπωκεί για πρϊτθ φορά Πανελλθνίωσ μια ευδιάκριτθ πλθροφόρθςθ που ενδιαφζρει
άμεςα χιλιάδεσ τελειόφοιτουσ που επιλζγουν να αςκιςουν το επάγγελμα του νθπιαγωγοφ
αλλά και να αξιολογιςουν αν και κατά πόςο ιςχφει θ διάχυτθ αντίλθψθ πωσ κα υπάρξει
υψθλι απορρόφθςθ των νθπιαγωγϊν.

ΗΜΕΙΩΗ: επιτρζπεται θ ολικι ι μερικι δθμοςίευςθ / κοινοποίθςθ τθσ ζρευνασ μόνον κατόπιν αναφοράσ των
ςυντελεςτϊν και του φορζα υλοποίθςθσ: EMPLOY ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ / e-employ.gr
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ΠΑΡΑΘΕΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Προκειμζνου

να γίνει αντιλθπτι θ ςτάκμιςθ και θ αξιολόγθςθ των ςχετικϊν δεδομζνων

αναφορικά με τισ προοπτικζσ κα πρζπει να εξεταςτεί καταρχιν το κομμάτι των διοριςμϊν –
προςλιψεων προκειμζνου να επακολουκιςουν εν ςυνεχεία ζγκριτοι ςυςχετιςμοί. Για το λόγο αυτό
παρατίκενται οι ακόλουκοι πίνακεσ:

1. ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΕ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 5ΕΣΙΑ:
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ

2005-2006

884

2006-2007

884

2007-2008

1003

2008-2009

888

2009-2010

726

ΤΝΟΛΟ: 4385 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 877 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ)

2. ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

2007-2008

1678

2008-2009

1763

2009-2010

1762

ΜΕΟ ΟΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ: 1734 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΑΝΑ ΕΣΟ

3

3. ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ
ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΕΣΙΑ:
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ

ΤΝΟΛΟ

2007-2008

1003

1678

2681

2008-2009

888

1763

2651

2009-2010

726

1762

2488

ΜΕΟ ΟΡΟ ΑΠΑΧΟΛΗΘΕΝΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:
2606 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ

4. ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ:
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΜΕ ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Ή
ΑΕΠ

ΧΩΡΙ ΜΟΡΙΑ

ΤΝΟΛΟ

2005-2006

4541

1354

5895

2006-2007

3221

2215

5436

2007-2008

4949

1353

6302

2008-2009

4094

2361

6455

2009-2010

5685

1531

7216

5. ΕΙΑΧΘΕΝΣΕ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

ΕΙΑΧΘΕΝΣΕ
1260
1270
1310
1500
1520
1515
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΑ 4 & 5: Παρατθροφμε ότι ο αρικμόσ των νθπιαγωγϊν που γράφονται
κάκε ζτοσ ςτουσ πίνακεσ του Τπουργείου διαρκϊσ αυξάνεται. ε ςφγκριςθ με το 2005-2006
είχαμε το τρζχον ςχολικό ζτοσ 1321 νζεσ εγγραφζσ νθπιαγωγϊν χωρίσ να υπάρχει ουςιαςτικι
αφξθςθ του αρικμοφ των διοριςκζντων γεγονόσ που δυςχεραίνει τισ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ
των νζων απόφοιτων αλλά και των μελλοντικϊν φοιτθτϊν των τμθμάτων. Σα επόμενα χρόνια
αναμζνεται περαιτζρω αφξθςθ των εγγραφϊν λόγω και του γεγονότοσ ότι ο αρικμόσ των
ειςαχκζντων ςτα 9 τμιματα νθπιαγωγϊν ζχει αυξθκεί όπωσ φαίνεται και από τον
προθγοφμενο πίνακα.

6. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΕΠ ΚΛΑΔΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΕΠ

ΑΙΣΗΕΙ

ΘΕΕΙ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

2004

7670

960

1 προσ 8

2006

7771

960

1 προσ 8,1

2008

8208

600

1 προσ 12

7. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΤ ΜΕ
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΩ

ΣΩΝ

50

ΕΣΩΝ

ΠΟΤ

ΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΤΝ

ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΑ:
Ηλικιακι ομάδα
50-54
55-59
60-64
65+

Αρικμόσ νθπιαγωγϊν
1598
371
40
10
Πθγι: Υπουργείο Παιδείασ /
Τμιμα Προγραμματιςμοφ και Επιχειρθςιακών Ερευνών/
Τμιμα Γ επιχειρθςιακών ερευνών και ςτατιςτικισ/ Καπίδθσ Π.
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ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Εξετάηοντασ προςεκτικά τα προαναφερκζντα δεδομζνα μποροφμε να καταλιξουμε ςτα
εξισ ςυμπεράςματα:
Με βάςθ, τα αρικμθτικά δεδομζνα διαπιςτϊνουμε ότι ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων
νθπιαγωγϊν είναι εννιά φορζσ μεγαλφτεροσ από τισ μζχρι τϊρα ανάγκεσ για μόνιμουσ
διοριςμοφσ. Επίςθσ, παρατθροφμε ότι αρκετοί νθπιαγωγοί και ςυγκεκριμζνα 4728 είναι εκτόσ
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ αφοφ από του 7200 περίπου εργάςτθκαν φζτοσ ωσ μόνιμοι και
αναπλθρωτζσ ςτα δθμόςια ςχολεία 2488. Για τθν επόμενθ διετία θ Υπουργόσ Παιδείασ ςε
δθμόςιεσ δθλϊςεισ τθσ ζχει ανακοινϊςει τθ μείωςθ των μόνιμων διοριςμϊν κατά 50% και των
αναπλθρωτϊν κατά 70%. Αυτό κα οδθγιςει ςε διόγκωςθ του αρικμοφ των νθπιαγωγϊν εκτόσ
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ και θ μείωςθ των πικανοτιτων επιτυχίασ των νθπιαγωγϊν ςτουσ
διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΠ είναι άλλο ζνα ςτοιχείο που επιβεβαιϊνει τθν επιδείνωςθ τθσ
κατάςταςθσ.
Τθν αρνθτικι κατάςταςθ ζρχεται να επιδεινϊςει και θ αφξθςθ των ορίων θλικίασ
ςυνταξιοδότθςθσ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των ςυνταξιοδοτιςεων άρα και των
κενϊν που κα δθμιουργοφνται για νζουσ διοριςμοφσ (Το ΔΝΤ ορίηει για τθν εκπαίδευςθ αναλογία
διοριςμών-ςυνταξιοδοτιςεων 1:1) . Αυτό εξάγεται και από τον πίνακα 7 όπου οδθγοφμαςτε ςτο
ςυμπζραςμα ότι 2019 νθπιαγωγοί κεμελιϊνουν με βάςθ τθν θλικία τουσ άμεςα ι ςτο εγγφσ
μζλλον δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ. Αυτοί αποτελοφν το 15.18% των ςυνολικά απαςχολθκζντων
νθπιαγωγϊν (ςφμφωνα με τθν ζρευνα του τμιματοσ προγραμματιςμοφ και επιχειρθςιακών
ερευνών 13294 νθπιαγωγοί). Έπειτα από τθν αποχϊρθςι τουσ μετά το 2015 ο αρικμόσ των
ςυνταξιοδοτιςεων κα μειωκεί δραςτικά επιδεινϊνοντασ τισ ιδθ αρνθτικζσ προοπτικζσ του
κλάδου. Βελτίωςθ ίςωσ ζχουμε με τθν υποχρεωτικι διετι προςχολικι εκπαίδευςθ και με τθν
αφξθςθ των ολοιμερων νθπιαγωγείων και πάλι όμωσ είναι δφςκολο να φκάςουν οι νθπιαγωγοί
τισ ζωσ τϊρα προοπτικζσ των δαςκάλων όπωσ επιπόλαια πολλοί παραλλθλίηουν.
Επιπρόςκετα, κα πρζπει να ςυνυπολογίςουμε και τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ που κα
επιδεινϊςουν τισ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ των νθπιαγωγϊν τα επόμενα χρόνια και είναι οι
ακόλουκοι:
1. Αφξθςθ του αρικμοφ ειςαχκζντων χωρίσ ανάλογθ αφξθςθ των διοριςμϊν (όπωσ
διαφαίνεται)
2. Μικρόσ αρικμόσ ατόμων που κεμελιϊνουν δικαίωμα διοριςμοφ (2019)
3. Αφξθςθ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ ενϊ κόβονται και οι πρόωρεσ ςυντάξεισ.
4. Μείωςθ του αρικμοφ των αποςπαςκζντων κατά 50% και των εκπαιδευτικϊν αδειϊν. Θα
εξοικονομθκοφν με αυτόν τον τρόπο κζςεισ και κα περιοριςτοφν οι διοριςμοί
αναπλθρωτϊν και μόνιμων διογκϊνοντασ τον αρικμό των εγγεγραμμζνων ςτουσ πίνακεσ
του Υπουργείου.
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τακμίηοντασ λοιπόν τα προαναφερκζντα ςε καμία περίπτωςθ δε δικαιολογείται λοιπόν θ
κατακόρυφθ αφξθςθ των βάςεων των τμθμάτων των νθπιαγωγϊν με βάςθ τισ εικαςίεσ υψθλισ
απορροφθτικότθτασ των νθπιαγωγϊν αφοφ οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ είναι και
προβλζπονται δυςοίωνεσ ζςτω και αν υπάρξουν επιμζρουσ κετικζσ επιδράςεισ με τθν
υποχρεωτικι διετι προςχολικι εκπαίδευςθ και με τθν αφξθςθ των ολοιμερων νθπιαγωγείων.
υνεπϊσ, οι υποψιφιοι των Πανελλθνίων τουλάχιςτον για το προςεχζσ διάςτθμα κα
πρζπει να κατευκφνονται προσ τα τμιματα των νθπιαγωγϊν όχι με γνϊμονα τθν υποτικζμενθ
υψθλι απορροφθτικότθτα του επαγγζλματοσ αλλά τθν αγάπθ για το λειτοφργθμα αυτό και τθν
επικυμία να το αςκιςουν ζτςι ϊςτε να μποροφν να αντεπεξζλκουν ςε πικανζσ αντιξοότθτεσ
που κα ςυναντιςουν ςτο μζλλον.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Η παροφςα ζρευνα ζχει ωσ ςτόχο να αποδϊςει με ςυντομία και με αρικμθτικά δεδομζνα
τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ απορρόφθςθσ των νθπιαγωγϊν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ
ςτακμίηοντασ ςχετικά δεδομζνα από επίςθμουσ φορείσ με ςτόχο να ενθμερϊςει τουσ άμεςα
ενδιαφερόμενουσ.
Τα πορίςματα αυτά δεν πρζπει να απωκιςουν κανζνα νζο που ζχει αγάπθ για το ςθμαντικό αυτό
λειτοφργθμα από το να το εντάξει ςτισ πρϊτεσ προτιμιςεισ του τισ αντίςτοιχεσ ςχολζσ, αρκεί να ζχει κατά
νου πωσ κατά τθν αποφοίτθςι του από τα τμιματα δε κα ςυναντιςει τθν ονειρικι απαςχολθςιμότθτα
που παρουςιάηεται ατεκμθρίωτα από πολλοφσ ςιμερα. Και εφόςον αυτι θ επιλογι γίνει με γνϊμονα τθν
αγάπθ για το λειτοφργθμα, αυτι θ παράμετροσ κα είναι εν τζλει θ ουςιϊδθσ διαφοροποίθςι του που κα
τον βοθκιςει να διακρικεί ζναντι των άλλων αποφοίτων.
Επιπρόςκετα, από τθν άλλθ πλευρά, κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ενθμερϊςουμε τουσ
υποψθφίουσ που επιλζγουν ωσ πρϊτθ προτίμθςθ τα αντίςτοιχα τμιματα ποια είναι τα υπάρχοντα
δεδομζνα για το επάγγελμα ϊςτε ενςυνείδθτα να κάνουν τισ επιλογζσ τουσ.
Καταλιγοντασ, κα πρζπει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να εξετάςει και να ςτακμίςει τθν ζρευνα αυτι
ωσ ζνα πρόςκετο ακόμθ κριτιριο πλθροφόρθςθσ -και όχι ωσ τροχοπζδθ ι εφαλτιριο για τισ επιλογζσ τουπου ςυμπλθρϊνει και τα δεκάδεσ άλλα δεδομζνα που οφείλει να ζχει ο κακζνασ από εμάσ που κζλει να
αποκομίςει τα πολλαπλά οφζλθ ενόσ ζγκριτου και εφςτοχου επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.

Με εκτίμθςθ,
Οι ςυντάκτεσ τθσ ζρευνασ
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ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ:
™

ΒΑ.ΟΛΓΑ 97
54 643,ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
T. 2310 230545
F. 2310 230415
M. info@e-employ.gr
H. www.e-employ.gr

ημείωςη : για οποιεςδήποτε επιςημάνςεισ / διευκρινήςεισ μπορείτε να απευθυνθείτε ςτα
τηλ. 2310 230545, 2310 230415 και info@e-employ.gr
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